Nr post. 12/520/AM/2018

Gdańsk, dnia 04.04.2018 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego sektorowego na modernizację układów napędowych
i sterowania w 13 tramwajach typu N8C-MF18 i 8 tramwajach typu N8C-MF01
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o., jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu,
informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2017r., poz. 1579, z późn. zmianami) w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o
wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi i zmienia treść SIWZ:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający zgadza się na rozliczenie etapowe umowy:
– Pierwszy etap: rozebranie i usunięcie starej instalacji wraz z niepotrzebnymi
urządzeniami oraz wciągnięcie nowych wiązek kablowych na każdy tramwaj z osobna?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 8 do SIWZ (wzór umowy), § 6 ust. 1, który
przyjmuje brzmienie:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy osobno za każdy odebrany, zmodernizowany
tramwaj, którego modernizacja potwierdzona została podpisanym przez Strony
bezusterkowym protokołem odbioru końcowego tramwaju po modernizacji i
uruchomieniu napędów (Załącznik nr 8 i 9 do umowy), kwotę określoną w § 5
umowy. Rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, będą
dokonywane w dwóch ratach:
1) I rata – 40% kwoty określonej w § 5 umowy po wykonaniu następujących prac w
modernizowanym tramwaju:
a) demontaż aparatów i urządzeń elektrycznych,
b) demontaż całej instalacji elektrycznej,
c) położenie nowej instalacji elektrycznej,
d) montaż urządzeń i aparatów elektrycznych.
Wykonawca wystawi Faktury VAT sukcesywnie, po zakończeniu prac wymienionych w
pkt 1, które zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony bezusterkowym
protokołem odbioru końcowego tramwaju po montażu aparatów i urządzeń
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elektrycznych oraz wymianie instalacji elektrycznej (Załącznik nr 10 i 11 do umowy),
na każdy tramwaj osobno.
2) II rata – 60% kwoty określonej w § 5 umowy na podstawie prawidłowo wystawionych
przez Wykonawcę Faktur VAT, po podpisaniu przez Strony bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego tramwaju po modernizacji i uruchomieniu napędów
(Załącznik nr 8 i 9 do umowy), na każdy tramwaj osobno.
Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 8 do SIWZ (wzór umowy), § 6 ust. 4, który
przyjmuje brzmienie:
4.

Należność za wykonanie przedmiotu umowy, osobno na każdy zmodernizowany
tramwaj, zostanie uregulowana przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo
wystawianych Faktur VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na Fakturze VAT. Podstawą do wystawienia Faktur VAT będą podpisane przez Strony
bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego tramwaju po montażu aparatów i
urządzeń elektrycznych oraz wymianie instalacji elektrycznej (I rata) oraz protokół
odbioru końcowego tramwaju po modernizacji i uruchomieniu napędów (II rata), dla
każdego tramwaju osobno.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający zgadza się na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. Na okres 18
miesięcy od daty podpisania umowy. Z powodu długiego czasu oczekiwania na niektóre
materiały potrzebne do wykonania zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść Działu III SIWZ, ust. 4, który przyjmuje brzmienie:
4. Wykonawca dostarczać będzie sukcesywnie do Zamawiającego tramwaje po
modernizacji do uruchamiania i odbioru końcowego (Załącznik Nr 8 i 9 do umowy)
z tym, że ostatni zmodernizowany tramwaj zostanie dostarczony Zamawiającemu
nie później niż w terminie do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 8 do SIWZ (wzór umowy), § 4 ust. 4, który
przyjmuje brzmienie:
4. Wykonawca dostarczać będzie sukcesywnie do Zamawiającego tramwaje po
modernizacji do uruchamiania i odbioru końcowego (Załącznik Nr 8 i 9 do umowy)
z tym, że ostatni zmodernizowany tramwaj zostanie dostarczony Zamawiającemu
nie później niż w terminie do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający przewidział większą ilość potrzebnych materiałów do wykonania
zadania, niewynikających z zamówienia?
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Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zwiększania ilości potrzebnych materiałów do wykonania
zadania, niewynikających z zamówienia.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający zgadza się na potwierdzenie o zasobie środków pieniężnych przy
podpisaniu umowy lub alternatywnie okazanie polisy na określoną wartość?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.
W związku z przedmiotowymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania
i otwarcia ofert:
1. Termin składania ofert: 23.04.2018 r. do godz. 930,
2. Termin otwarcia ofert: 23.04.2018 r. godz. 1000 pokój nr 7 lub 17.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną
część SIWZ, podczas sporządzania ofert.
Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez
zmian.
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